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СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ № 60
засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, 

податкової політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку 
підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного і побутового 

обслуговування, виробництва товарів народного споживання

13.07.2017 м. Сміла
Початок: 17-00

Присутні члени комісії:
Кривко А.І., Зборівська В.П., Голуб A.A., Собко В.І., Цаподой С.В.
Присутні:
Федоренко В.А. -  секретар міської ради 
Сватко Г.Я. -  начальник фінансового управління
Яценко О.С. -  начальник інспекції з благоустрою, екології та забудови міста 
Мифодюк Л.С. -  начальник відділу забезпечення роботи міської ради 
Карло Т.А., Стригун А.М. -  депутати міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.1 '2.20І6 року 
№ 33-16/VII «Про міський бюджет на 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Кривка А.І. - про затвердження порядку денного засідання 
депутатської комісії у кількості 1 питання.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання затвердити.
Ставиться на голосування: «за» - 5, «проти» -  0, «утримались» - 0 (затверджено).

1.СЛУХАЛИ: Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.12.2016 року №33-16/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» 
(пояснювальна записка до рішення додається).
До виконавчого комітету надійшов лист відділу охорони здоров’я про виділення 
додаткових коштів у сумі 92 000 гривень на поточний ремонт пасажирського ліфта 
(додається).

ВИСТУПИЛИ:
Кривко А.І. з пропозицією виділити кошти в сумі 92 000 гривень на поточний 
ремонт пасажирського ліфта за рахунок зменшення бюджетних призначень з 
резервного фонду.



Пропозиція ставиться на голосування: «за» - 5, «проти» 0, «утримались» - 0 
(прийнято). *
Протокольно: доручити начальнику фінансового управління Сватко Г.Я. внести 
зміни в розділ II  пояснювальної записки проекту рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23.12.2016 року ТУ? 33-1 6/УІІ «Про міський бюджет на 
2017 рік», що передбачають виділення коштів в сумі 92 000 гривень головному 
розпоряднику відділу охорони здоров я виконавчого комітету Смілянської міської 
ради на виконання ремонту пасажирського ліфта.

Зборівська В.П. про надання пояснення щодо залучення видатків вільного залишку 
бюджетних коштів спецфонду в сумі 89 721,63 грн. (розділ III пояснювальної 
записки).
Яценко О.С. з поясненням про залучення видатків вільного залишку бюджетних 
коштів спецфонду в сумі 89 721,63 грн. (Розділ III пояснювальної записки до 
проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016року №  
З 3-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік»). Про те, що ці кошти будуть 
спрямовані на ліквідацію стихійних сміттєвих звалищ за рішенням комісії, 
придбання контейнерів для сміття, ліквідацію наслідків стихійних лих, буреломів. 
Зборівська В.П. з пропозицією виключити з пояснювальної записки п.4 Розділу IV 
«Збільшити бюджетні призначення Головному розпоряднику коштів управлінню 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської 
ради по об’єкту «Будівництво зливної каналізації по вул. Тельмана (бульвар графа 
Бобринського) м. Сміла».
Пропозиція ставиться на голосування: «за» - 5, «проти» -  0, «утримались» - 0 
(прийнято).
Протокольно: доручити начальнику фінансового управління Сватко Г.Я. внести 
зміни в Розділ IV  пояснювальної записки проекту рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23.12.2016 року № ЗЗ-Іб/УІІ «Про міський бюджет на 
2017 рік», що передбачають виключення пункту 4 з пояснювальної записки. "

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.12.2016 року № 33-16/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» в цілому з 
поправками.
Ставиться на голосування проект рішення в цілому: «за» - 5, «проти» -  0, 
«утримались» - 0 (прийнято, висновки і рекомендації комісії № 60-1 додаються).

Секретар

Голова комісії Кривко А.І.

Зборівська В.П.



СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Висновки і рекомендації

постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової 
політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку -  
підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного і побутового 

обслуговування, виробництва товарів народного споживання

Про рекомендації
щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.12.2016 ЛГ°33-16/УІІ 
«Про міський бюджет на 2017 рік»

Розглянувши проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 23.12.2016 №33-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись ст. 47 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія дійшла висновку 
рекомендувати:

1. погодити проект рішення з поправками та винести на розгляд сесії міської ради

від 13.07.2017 № 60- 1 
м. Сміла

Голова комісії А.І. Кривко


